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Høringssvar til Budget 2021-24
Vi finder det dybt beklageligt, at Lejre Kommune stadig befinder sig i så stor en økonomisk krise,
at det er nødvendigt at finde besparelser for 28 mio. kr. på det kommende års budget. Skoleområdet
har allerede i indeværende år været hårdt ramt af besparelser. At skolernes budgetter i 2020 ikke
kunne pris-og lønfremskrives har allerede nu haft den konsekvens, at der er blevet mellem 10 og 12
færre lærere til at løfte opgaven ude på skolerne. Denne reduktion modsvares ikke i faldet af antal
elever, og børnetallet i kommunen står, ifølge prognosen medsendt i høringsmaterialet, ovenikøbet
til at stige i de kommende år. Høringsmaterialet lægger op til, at budgetterne på skoleområdet
reduceres med 2,9 mio. kr. ud over pris-og lønfremskrivningerne. Skolernes budgetter er i forvejen
skåret helt ind til benet, og yderligere besparelser vil ikke kunne undgå at ramme ind i
kerneydelserne. Færre medarbejdere vil betyde et øget arbejdspres i en i forvejen travl hverdag,
hvilket efter vores opfattelse vil medføre dårligere kvalitet.
I Lejre Lærerforening bakker vi op om kommunens beslutning om en ny skolevision - Suveræne
Skoler 2.0. En vision, der skal kunne følges op med handling, hvilket kræver økonomiske
ressourcer.
Lejre Lærerforening vil også gøre opmærksom på, at der netop er vedtaget en ny arbejdstidsaftale
for lærere og børnehaveklasseledere. Heri fremgår det tydeligt at forvaltninger, lærerkredse,
skoleledere, tillidsrepræsentanter og lærere skal indgå i et stærkere og tættere samarbejde om at
udvikle og styrke den danske folkeskole. Et samarbejde der, for at kunne udfolde sig som ønsket af
alle parter, bør foregå i en ramme med rimelige, økonomiske muligheder for udvikling.
Vi opfordrer politikerne i Lejre Kommune til at komme med udmelding på, hvilket serviceniveau
de forventer, at skolerne skal levere? Vi savner tydelig politisk prioritering og konkrete forslag til,
hvor der kan reduceres i budgetterne, uden det har konsekvenser for det politisk fastsatte
serviceniveau.
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